15.

Umelecké stvárnenie
lesných prameňov
10.a

5.

Prečo je oblasť
Poľany aj
Chránenou
poľovnou
oblasťou pre
karpatského
jeleňa, možno
vidieť aj na tomto
snímku.
Správny odstrel
kapitálneho
jeleňa už
reprezentoval
náš závod
na viacerých, aj
medzinárodných
výstavách.
Všade získal obdiv za svoju
prirodzenú, prírodnú kvalitu
a tým aj jedinečnosť.

5.

Lom nad Rimavicou je hlavným sídlom v tej časti CHKO, ktorá sa nachádza na OZ
Čierny Balog; svojou nadmorskou výškou 1015 metrov je najvyššie položenou
obcou na Slovensku. Je iba samozrejmé, že ľudia v týchto
odľahlých končinách sa živili a živia z veľkej časti prácou
v lese. V posledných rokoch sa na okolitých lazoch vytvára
z pôvodných, ale aj novopostavených chát veľmi pekná
rekreačná oblasť. Každoročne sú v Lome n. Rimavicou
Preteky SR malotraktorov. Vrch Čierťaž nad obcou
poskytuje jeden z najkrajších výhľadov na Slovensku
6.

Umelecké
stvárnenie lesných
prameňov (10.a,b)
umelcami Ekoartu
– medzinárodného
10.b
združenia, ktoré už
niekoľko rokov pôsobí v letnom období na území nášho závodu. Prvé roky sa umelci
zaoberali najmä prameňmi a studničkami v dolinách Osrblia i ďalších, dnes Ekoart prispieva
svojimi výtvarnými dielami k zušľachteniu Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu.

Cyklotrasa a turistický
chodník pod Hrbom

11.

12.

V Čiernom Balogu – Dobroči sa narodil zakladateľ
slovenského a spoluzakladateľ európskeho lesníctva, Jozef
Dekrét Matejovie (1774-1841) (16.a). Dom na mieste
rodného domu J. D. Matejovie (16.b) s pamätnou tabuľou
(16.c), a pamätník J.D.M. (16.d) pri budove závodu. Tento
skromný človek, pochádzajúci
z rodiny jednoduchého
čiernobalockého drevorubača, sa
svojim záujmom, vedomosťami
a vynachádzavosťou vypracoval
až na vysokú lesnícku funkciu v Banskej
Bystrici, kde je aj pochovaný.
16.d

Vodná nádrž
Hrončok z 19. st.

16.c

12.

13.

13.c

Skalný útvar
v doline
Hámorná
je jednou
z pekných
tunajších
lokalít. Okolie
bolo v roku
1996 postihnuté
vetrovou
katastrofou, ale
na kráse brál to
neubralo.

14.

22.a

23.

20.a

Infopanely pod Dobročským
pralesom v doline Brôtovo (20.c)
Keďže voľný prístup verejnosti do
Dobročského pralesa nie je možný,
snažíme sa verejnosti priblížiť
20.c
túto Národnú prírodnú rezerváciu
aj informačnými tabuľami v jej bezprostrednej blízkosti. Na týchto infopaneloch
sú základné informácie o pralese a grafické znázornenie vývojových štádií
Dobročského pralesa.
Nízke Tatry - pohľad od Dobročského pralesa (20.d)
Pretože prevažná väčšina svahov čiernobalockých
lesov je orientovaná severne, severovýchodne
a východne, poskytujú viacero vyhliadok na Nízke
i Vysoké Tatry. Tu si človek uvedomí nielen to, aké je
naše Slovensko neveľké, ale uvedomí si najmä jeho
krásu.

17.

Tento cintorín v nadmorskej výške 1000 metrov je pamiatkou na
boje Slovenského národného povstania. Miestni obyvatelia kládli
aktívny odpor nemeckej armáde, využívajúc detailné znalosti tunajších
terénov. Ani to však nezabránilo tomu, aby mnohí z nich v bojoch
prišli o život. Ich hroby so skromnými pamätníkmi sú rozosiate takmer
po celom území závodu.

Čiernohronská
lesná železnica

Čiernohronská lesná železnica je významnou
atrakciou pre návštevníkov Čierneho Balogu.
Po zrušení jej prevádzky štátnymi lesmi v roku
1983 sa dobrovoľníci ujali rekonštrukcie časti
jej tratí a v rámci známej akcie „Strom života“
vytvorili ozajstný magnet pre návštevníkov.
Ročne sa ňou prevezú desiatky tisíc turistov,
ktorí majú možnosť sa ňou doviezť aj do
Lesníckeho skanzenu. Hlavnou trasou však je
trasa Čierny Balog – Hronec - Chvatimech v dĺžke asi desať kilometrov. Vo výbave
vlakov nechýba vozeň s občerstvením a na objednávku spestrí jazdu „mašinkou“
originálna ľudová hudba z Čierneho Balogu. Na mieste zvanom Šánske je priamo
pri trati možná prestávka pri vybudovanom občerstvovacom zariadení. Tu, priamo
pod vysokými smrekmi, si môžu dať záujemcovia opiecť barana či prasiatko.
Lyžiarsky Lyžiarsky areál Urbanov
vlek priamo
vrch v Čiernom Balogu
v obci
je veľmi
obľúbený
– poskytuje totiž dobrú
lyžovačku s prijateľnými
cenami pre menej
náročných lyžiarov, no
súčasne pri komplexnej
vybavenosti strediska.
Pri ubytovaní na väčšine
rekreačných chát závodu
je možné využívať jeho
služby, pretože je ľahko
dostupný.

21.b

Vstup na náučný chodník a Euroles (21.b).
Pri začiatku náučného chodníka v skanzene bol
zriadený symbolický Euroles – miesto, kde má každý
štát EÚ informačnú tabuľu s jeho základnými lesníckymi
informáciami. Symbolika spočíva v tom, že slovenské
lesníctvo vidí svoje zaradenie do európskeho kontextu
úplne prirodzene a zaslúžene.
Základný kameň skanzenu (21.c). Bol položený
dňa 21.6.2002.

25.

21.g

Infopanel - orientačná mapa skanzenu (21.d).
Infopanel ponúka možnosť voľby trasy a základné
údaje o skanzene.

Symbolický lesnícky
cintorín (21.e). Symbolický
lesnícky cintorín je
v skanzene na pamiatku
všetkých tých, ktorí prišli o život pri práci v lese. Je to
prekrásne, tiché miesto skanzenu, ktoré v človeku
naozaj vyvolá zamyslenie nad horou, lesom, ktorý
vie byť nielen krásny, ale aj nebezpečný. Každoročne
sa v cintoríne koná „na Dušičky“ pietna slávnosť
za početnej účasti hostí.

Trochu bokom leží štvrtina
územia závodu, v centrálnej časti
Nízkych Tatier. Známe turistické
lokality „Tále, Trangoška,
Srdiečko, Chopok...“
patria do správy
Odštepného
závodu v Čiernom
Balogu.

26.

26.

Horáreň – lesnícke múzeum (21.f).
Historická originálna drevená horáreň bola
prevezená a čiastočne zrekonštruovaná
pri zachovaní pôvodnej podoby z lokality
Smrečiny v obvode závodu. Je v nej
inštalovaná expozícia Lesníckeho
a drevárskeho múzea Zvolen. Okrem
Izby starého horára sa v nej nachádza
aj expozícia súčasného lesníctva
a expozícia ochrany prírody a krajiny.

21.d

13.b

24.

Fabova hoľa (1450 m n.m.)
je chráneným územím
s pôvodnými lesnými
spoločenstvami smreka,
buka, jedle a javora.
Je jedným zo symbolov
závodu, ktorému tvorí
východnú hranicu. Svojou
nadmorskou výškou sa
vyrovnáva Zadnej Poľane
na západnej hranici
závodu. Oba masívy
si nemajú čo závidieť – sú rovnako
majestátne, tajomné, prekrásne...

21.c

21.e

Horský potok Krúpová
pod Chopkom

Bystrianska jaskyňa

25.

21.a

27.

Detailný pohľad na potok Krúpová v rovnomennej doline
pod dvetisímetrovým Chopkom sa ničím nedá zahanbiť
horskými bystrinami Vysokých Tatier...

20.d

18.

19.

23.

Prostredie, v ktorom sa chata nachádza, treba jednoducho vidieť,
vdýchnuť, prežiť. Návštevníka preniká pocit odľahlosti, neznáma,
v ktorom mu o to lepšie padne jej útulnosť a pohostinnosť.

Lesnícky
skanzen

19.

14.

24.

Jediný a jedinečný slovenský
Lesnícky skanzen sa nachádza
vo Vydrovskej doline asi
1 km od obce Čierny Balog.
Vznikol v r. 2002 a odvtedy ho navštívilo takmer stotisíc návštevníkov, medzi nimi
veľa významných osobností a hostí zo zahraničia. Predstavuje jediné múzeum
slovenského lesníckeho a drevorubačského života od minulosti po dnes. Na rozlohe
140 hektárov, najmä okolo 3 km dlhého náučného chodníka a na miestnych lúkach
sa nachádza množstvo zaujímavých exponátov, ktoré predstavujú lesnícku históriu
a súčasnosť celého slovenského lesníctva, s akcentom na miestnu, čiernobalockú
oblasť. Každoročne pribúdajú nové, originálne exponáty a zariadenia infraštruktúry.
Sezóna trvá od 1. mája do konca septembra. Jej vyvrcholením je v mesiaci
júli organizovaný Deň Stromu, na ktorom sa zúčastňujú tisíce priaznivcov lesa
a zvedavcov. Medzi návštevníkmi už boli viacerí ministri, prezidenti, veľvyslanci
a známi umelci. Lesnícky skanzen nie je oddelený od okolitého prostredia. Tak sa
v ňom môžu ľudia stretnúť s plnou lesníckou prevádzkou.
Hlavný symbolický strom Lesníckeho skanzenu (21.a) Nachádza sa pri vstupe
do skanzenu vo Vydrovskej doline za Čiernym Balogom. V štylizovanej podobe
púta pozornosť všetkých návštevníkov pri prvých krokoch v areáli jedinečného
lesníckeho múzea pod voľnou oblohou.

21.

Ozubnicová železnica
z Brezna do Tisovca

Originálna železničná trať, vedúca cez Michalovú
a Pohronskú Polhoru až do Tisovca, má kvôli svojmu sklonu
ozubnicovú konštrukciu, podobne ako vo Vysokých Tatrách.

16.b

11.

18.

Vodná nádrž Hrončok leží
medzi obcami Hronec
a Sihla. Pôvodne slúžila
na splavovanie dreva
do rieky Hron (13.a),
dnes je udržiavaná
najmä pre svoju
historicko-technickú,
a rekreačno
– krajinársku hodnotu
13.a
(13.b,c). Jej objem je vyše
stotisíc kubických metrov
vody z Kamenistého Potoka, ktorý vďaka takmer
stopercentnej lesnatosti svojho povodia má veľmi
vyrovnaný a trvalý prietok. Vo vodách Hrončoka
plávajú najmä lipne
a pstruhy, ktoré je
za poplatok
možné
loviť.

Diplom
Rady
Európy
pre NPR
Dobročský
20.b
prales
(20.b)
Význam pralesa ocenila svojim diplomom aj Rada
Európy. Diplom sa udeľuje pre najvýznamnejšie
chránené územia Európy na dobu 5 rokov. Po piatich
rokoch sa koná revízia stavu nielen samotnej NPR, ale
aj širokého okruhu priľahlých lesov. Ak je ich stav dobrý,
diplom sa prepožičia na ďalšie roky.

16.a

Cyklotrasa a turistický chodník pod Hrbom neďaleko
geografického stredu Slovenska na Hrbe sú medzi oboma
druhmi turistov dobre známe. Na území závodu je niekoľko
cykloturistických a turistických trás. Známou pre turistov je najmä
Rudná magistrále, vedúca hrebeňmi Veporských vrchov.

Hrb je geografickým
stredom Slovenska.
Prostredie dýcha vzrušujúcou
atmosférou zachovanej
pôvodnej prírody. Ku chate
sa dá dostať pešou alebo
cyklistickou túrou, trvajúcou
niekoľko hodín. Stáť však
v presnom strede Slovenska
sa určite aspoň raz v živote
vyplatí.

Okresné mesto
Brezno

Rodné miesto Jozefa
Dekreta Matejovie

17.

Biele skaly

6.

Lom nad
Rimavicou

8.

10.

Rekordný úlovok
jeleňa z Poľany

Táto NPR ponúka pohľad
na zachovaný kus
pôvodného lesného
spoločenstva smreka,
jedle, javora horského
a buka s jaseňom a brestom.
Nachádza sa v nadmorskej
výške 1000 metrov. Vedie
cez ňu iba sotva badateľný
chodník. V období jelenej
ruje je možné tu vidieť
(súčasť Chránenej poľovnej
oblasti Poľana)
aj kapitálne jelene.

Národná prírodná rezervácia
Hrončokový grúň

4.

9.

3.

4.

16.

Biatlonový šport prispel k tomu, že sa malá
obec Osrblie dostala do povedomia širokej
verejnosti. Každoročný Svetový pohár
v biatlone sem priťahuje nielen tisíce
návštevníkov a médiá, ale aj investície.

29.

27.

Rekreačná oblasť
Tále - Nízke Tatry

Hotel Partizán na Táloch je synonymom turistickej
príťažlivosti tejto oblasti už celé desaťročia.
V jeho okolí sú dnes desiatky najrôznejších
športovo-rekreačných zariadení, poskytujúcich
po celý rok žiadané služby.
29.

Lyžiarsky areál na Táloch (29.a).
Lyžovačka na Táloch je veľmi
obľúbená. Svoje uplatnenie tu
nájdu lyžiari s menšími i vysokými
športovými nárokmi. Samozrejmosťou
je perfektný servis a infraštruktúra.

29.b
21.f

„Izba starého horára“ (21.g). Izba dokumentuje
pôvodný vzhľad bývania niekdajších horárov. Nájdte
tu Päť lesníckych „f“ - fajka, flinta, ferbľa, fľaška a iba
„frajerka“ z praktických dôvodov nie je prítomná.
Nábytok izby je zdobený neuveriteľným množstvo tých
najtenších smrekových vetvičiek a celý je vyrobený
z dreva – materiálu, ktorého mali horári vždy dostatok...

Drevorubači (21.h). Toto súsošie
z dreva na náučnom chodníku
patrí medzi prvé symboly
Lesníckeho skanzenu. Postavy
dvoch drevorubačov v pôvodných
krojoch sú v životnej veľkosti.
Drevorubači držia v rukách v tej
dobe pokrokový pracovný nástroj
– pílu „zubačku“.

28.

Obec Bystrá nie
je obdarovaná
iba svojou
východiskovou
polohou do
srdca turistiky
južnej strany
Nízkych Tatier,
ale ako „jahodu
28.
na šľahačke“ má
priamo na svojom
území aj známu Bystriansku jaskyňu, ktorú ročne navštívia tisíce turistov.
Po prechádzke stiesnenými chodbami jaskyne sa návštevník zhlboka nadýchne
voňavého horského vzduchu pri východe z jaskyne.

Zberač semien
lesných drevín
(21.i). Najmä deti sa
pri návšteve spytujú
svojich rodičov,
„prečo už ten ujo
nejde z toho stromu
dole...“. Drevená
socha zberača
semien
lesných
drevín
v životnej
21.i
veľkosti
a s kompletnou zberačskou výbavou
je vo výške ôsmich metrov naozaj
ako živá. Aj táto ukážka udivuje
návštevníkov poznaním, čím všetkým
sa
lesníci
pri svojej práci zaoberajú.
21.h

29.a

30.
Mýto pod
Ďumbierom

Prírodný
vodopád Spády

15.b

15.c

9.

Krivoľaké osudy lesnej železnice

Železorudná
taviaca pec

Pod Poľanou
je niekoľko
vodopádov.
Zo strany
Čierneho Balogu je však iba jeden – Spády, v rovnomennej
doline, v ozajstnej prírodnej divočine. Nemá síce žiadne závratné
parametre, ale návštevníka očarí tým, že sa pred jeho očami vynorí
celkom nečakane...

Areál biatlonu
v Osrblí

Partizánsky cintorín
na Tlstom Javore

Železorudná
taviaca pec
z 19. storočia na
Troch Vodách za
obcou Osrblie
– vypovedá
o charaktere
osídlenia okolia
z minulosti.
Pec je
zakonzervovaná
a je jednou
z externých
zastávok náučného
chodníka Lesníckeho
skanzenu v Čiernom
Balogu.

22.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales sa nachádza asi 6 km od miestnej
časti Dobroč. Bola vyhlásená medzi prvými na Slovensku a jej význam sa udržal
až doteraz. Prírodné spoločenstvá smreka, jedle, buka, javora horského,
jaseňa a smreka sú aj základňou pre vedecký výskum (20.a). S ohľadom
na jej relatívne malú výmeru (aj s ochranným pásmom iba 200 hektárov) je veľmi
zraniteľná vysokou návštevnosťou. Preto je od roku 1996 do nej vstup povolený iba
pre odborníkov. Ostatní záujemcovia však môžu prísť až
bezprostredne k jej hranici a do pralesa aspoň nazrieť.

7.b

8.

Meandre sú zaujímavý prírodný jav,
keď sa vodný tok vplyvom nízkeho
sklonu svojho koryta vlní slučkovým
spôsobom. V tomto prípade je to
o to zaujímavejšie, že sa jedná
o nadmorskú výšku viac ako 800
metrov, kedy by človek predpokladal
skôr prudší spád potoka...

Chata Pod
Hrbom

2.

7.a

2.

Brezno má 18 tisíc obyvateľov,
je centrom Horehronia; leží
v kotline medzi Slovenským
Rudohorím a centrálnou
časťou Nízkych Tatier.
Obľúbené východiskové
miesto pre celoročnú
turistiku (22.a). Námestie
22.
generála M. R. Štefánika
v Brezne lemované
historickými budovami s pamätnými tabuľami,
informujúcimi najmä o pobyte významných
slovenských osobností minulosti, ako
napríklad G. K. Zechenter - Laskomerský,
Kuzmány, Chalupka... Najkomplexnejší
pohľad na históriu i súčasnosť ponúka svojimi
expozíciami Horehronské múzeum v strede námestia.

20.

Hrebeň Nízkych Tatier
pod Ďumbierom

20.

Národná prírodná rezervácia
Dobročský prales

Horská chata
Zbojská

Obec Sihla neďaleko Lomu n.Rim.,
obkolesená hrebeňmi Poľany, Zákľuk
s Obrubovancom a Nízkymi Tatrami
7.
v pozadí. Tak ako v Lome n.Rim.,
aj tu sa zachovali ľudové tradície (7.a). V obci možno nájsť, tak ako aj v Lome
n. Rimavicou, niekoľko desiatok pôvodných, zachovaných dreveníc. Tradíciu dnes
majú preteky volských záprahov pod názvom „Jarmo“ (7.b).

Národná prírodná
rezervácia Fabova hoľa

Čierny Balog je sídlom nášho Odštepného závodu
(15.a). Rozľahlá obec, tvorená niekoľkými miestnymi
časťami, s vyše 5 tisíc obyvateľmi a s tradíciami
ľudovej tvorivosti, architektúry,
folklóru (15.b), vychádzajúcimi
z drevorubačských, lúčnych
a pastierskych prác (15.c). V logu
obce je drevorubačské náradie,
čo jasne vypovedá o histórii obce.
V obci vari ani niet rodiny, v ktorej
by aspoň jeden jej člen nepracoval
15.a
v lesnom hospodárstve.

Let bociana čierneho

Chránená krajinná
oblasť Poľana

Obec Sihla

1.

Chránený areál Meandre
Kamenistého potoka

3.

7.

Čierny Balog

Nádherný kus vysoko položenej, ľuďmi ešte stále málo známej krajiny
medzi Čiernym Balogom, Lomom nad Rimavicou, a Osrblím. Miestni
volajú tieto končiny „vrchy“. Nachádza sa tu viacero menších
chránených území. Územie patrí súčasne aj do Chránenej poľovnej
oblasti Poľana.

1.

Golfové ihrisko na Táloch (29.b). To,
čo znamená v zime lyžovanie, dokáže
na Táloch mnohým v lete nahradiť hra
golfu... samozrejme s čarovnou kulisou
hrebeňa Nízkych Tatier.

V obci je pamätná tabuľa pripomínajúca učiteľské pôsobenie
spisovateľa Františka Švantnera. Mnoho domov v obci dnes slúži
na rekreačné účely. Lyžiarsky vlek patrí k jedným z najznámejších.

30.

31.

Jedna z naposledy objavených Jaskyňa Mŕtvych
rozsiahlych jaskýň Slovenska
netopierov
je originálna najmä svojou
vysokohorskou polohou.
Nachádza sa v hôľnom
pásme a jej etážové chodby vedú z južnej horehronskej strany popod chatu
gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom, až na severnú, liptovskú stranu. Časť z nich,
so zachovanými pozostatkami – kosťami – netopierov, je sezónne prístupná verejnosti.
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Lesnícke reálie

Chaty a ubytovacie
zariadenia

Pozorovanie zveri

Pozoruhodnosti

Sídlo LIK

Hranica OZ
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23.
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Kvalitné cesty sprístupňujú
lesné porasty nielen pre
obhospodarovanie lesa, ale
aj pre jeho ochranu, najmä
pred požiarmi. Vhodne a citlivo
zasadené do prírody poskytujú
oku pekný pohľad – pohľad na
lesnú cestu Danková – Hrončok
nad Kamenistou dolinou.

Lesná cestná sieť

Legenda

VII.

11.

C

V.

VI.

8.

3.

D

10.

9.

4.

I

VII.
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13.

B

II.

14.

IV.

Výroba energetickej štiepky

I.

Na území závodu sa nachádza viacero
lesných porastov, ktoré svojou vnútornou
štruktúrou pripomínajú pôvodné prírodné
lesy s pestrou a pôvodnou drevinovou
skladbou a horizontálnym i vertikálnym
rozrôznením. Lesné drevinové spoločenstvá
sú tvorené najmä kvalitným smrekom,
jedľou, javorom horským, bukom a jaseňom.
Primiešaný je brest a breza.
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17.
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30.

XII.

Štiepkovací stroj, ktorý drví menej
hodnotnú drevnú hmotu na energetickú
štiepku priamo v teréne. Stroj je
mobilný a tak ho môžete zbadať všade
na území závodu. Seká najmä pri
dolinových cestách hŕby nachystanej
drevnej hmoty – zavetvené a tenké
vrcholcové časti kmeňov.

IX.

15.

III.

20.

VIII.

CHATA SVINIARKA
Chata s kompletným vybavením pre
15 osôb, pohodlný prístup, nachádza
sa za miestnou časťou Dobroč
obce Čierny Balog na tichom mieste
uprostred lesov, a predsa nie priveľmi
odtrhnutá od civilizácie; výborné
východiskové miesto pre pešiu
turistiku na Klenovský Vepor, ku hranici
Dobročského pralesa, v zime nie je
ďaleko k čiernobalockému lyžiarskemu
stredisku Urbanov vrch (7 km)

A

Chaty
a ubytovacie zariadenia

A

16.

B

H

CHATA ČIERNY POTOK

X.

F

23.

IX.

CHATA BARTOŠKA

Chata pre „zálesákov“, ktorí majú
radi pobyt v divočine masívu Poľany,
v nadmorskej výške 1000 m, bez
elektriny a s vodou zo studničky,
s prístupom po pevnej betónovej ceste;
stretnutia s rôznou lesnou zverou sú
bežné. Túry z tejto chaty sa oplatí
podniknúť najmä na Ľubietovský Vepor
či na Bukovinu, s výhľadmi do kaldery
masívu Poľany.

C

CHATA TRI VODY

CHATA PŠENIČNÉ

Chata je vhodná pre milovníkov
samoty a pokoja v prekrásnej prírode
pod rezerváciou Fabova hoľa. Je bez
elektriky, no s originálnym ústredným
kúrením z krbu. Prístup k nej je v lete
možný autom po zemnej ceste od obce
Pohronská Polhora.

F

Chata s kompletným vybavením, len
3 km od obce Čierny Balog; chata je
vo Vydrovskej doline, v bezprostrednej
blízkosti známeho Lesníckeho
skanzenu a hubárskeho raja Vydrovo.
K lyžiarskemu stredisku Urbanov vrch
je to len na skok.

E

CHATA
PRED OBRUBOVANSKOU

CHATA STUPKA

CHATA BOLDIŠKA

CHATA HRONČOK

Kompletne vybavená chata pri
vodnej nádrži Hrončok z 19. storočia,
vzdialená od ľudských obydlí.

I

Kompletne vybavená chata uprostred
lesov Starej doliny, 7 kilometrov za
obcou Čierny Balog pri asfaltovej ceste,
uprostred hlbokých hôr, v ktorých sa
odohrávali okrem príbehov horárov aj
známe príbehy Slovenského národného
povstania. V lete je z chaty lákavá túra
na Klenovský Vepor alebo na lúčne
komplexy Krátke. V zime neďaleká
lyžovačka na Urbanovom vrchu.

H

Chata s kompletným vybavením sa
nachádza iba niekoľko sto metrov
od známeho hotela Partizán v ešte
známejšej rekreačnej oblasti Tále
v Nízkych Tatrách. Ponúka celoročne
všetky vynikajúce turistické
a rekreačné možnosti centrálnej časti
Nízkych Tatier.

G

Symbolický strom Lesníckeho skanzenu

KONTAKTY
LESY SR, š.p.
Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245
976 59 Čierny Balog
Tel: +421 48 6191326, E-mail:lesycb@lesy.sk
www.lesy.sk

Vitajte na území LESOV SR š.p.
v správe OZ Čierny Balog

Vaše cesty Vás doviedli do nášho krásneho
kraja, v ktorom sa nachádza aj geograﬁcký
stred Slovenska. Už ste možno zistili,
že tento kraj je prevažne pokrytý lesmi
– lesmi smrekovo – jedľovo – bukovými,
lesmi tajomnými a hlbokými. Vítame
Vás teda na území nášho závodu Lesov
SR v Čiernom Balogu, ktoré sa rozkladá
v centrálnej časti Slovenského Rudohoria
a centrálnej časti Nízkych Tatier a ktoré
oplýva vzácnymi lesníckymi a prírodnými
danosťami.
To, že územie bolo dlho „v závetrí“
cestovného ruchu, sa v konečnom
dôsledku možno prejavilo na potešiteľnej
zachovanosti prírodných lesných
ekosystémov. Dnes tento kraj mnohé
v oblasti návštevnosti dobieha. Okrem
tradičných a známych rekreačno
– športových oblastí Tále, Krpáčovo či
Chopok a Srdiečko, priťahuje dnes turistov
najmä spoznanie európskej I. triedy
v chránených územiach – Národnej
prírodnej rezervácie Dobročský prales,
ďalej atraktívna Čiernohronská lesná
železnica, rozvinuté aktivity videckej
turistiky a v posledných rokoch najmä
existencia Lesníckeho skanzenu vo
Vydrovskej doline bezprostredne za obcou
Čierny Balog.
Turistické chodníky Vás zavedú okrem
iného aj na známe kóty, tvoriace južnú,
západnú, severnú a východnú hranicu
nášho závodu, teda na Klenovský
a Ľubietovský Vepor, na Chopok
s Ďumbierom a na Fabovu hoľu. Územím
závodu vedú aj tri cykloturistické trasy.
Pri potulkách našimi lesmi sa stretnete
s lesnou zverou, nazbierate lesné plody,
nafotografujete desiatky prekrásnych
zátiší a výhľadov, objavíte romantické
poľovnícke, alebo rekreačné chaty závodu,
v ktorých Vás môžeme ubytovať. V zime
kraj poskytuje plnohodnotné vyžitie
v zimných športoch, najmä v lyžovaní.
LIK – Lesné informačné kancelárie nášho
závodu sú tu na to, aby Vám kolegovia
poskytli Vami požadované informácie o tej
časti územia, v ktorej sa práve nachádzate.
Chceme, aby sa Vám u nás páčilo, aby ste
sa k nám vracali.
Prečo?
Odpoveď znie: Čo môže lesníka potešiť
viac, ako keď LES, udržiavaný jeho
odbornou a starostlivou rukou, nájde
nových PRIATEĽOV?

Milí návštevníci a priatelia lesa!

Chata s kompletným vybavením
pre viac ako desiatku osôb
a s pohodlným prístupom sa nachádza
niekoľko kilometrov za obcou Osrblie
a je výborným východiskovým
bodom pre cykloturistické alebo pešie
túry na Ľubietovský Vepor a Hrb
(geograﬁcký stred Slovenska).

D

24.

25.

X.

Hlavnou drevinou závodu je smrek, ktorého kvalita
je na Slovensku známa. Optimálnosť podmienok pre
jeho existenciu potvrdzuje aj to, že vie začať rásť
na odumretom predchodcovi. Na závode je mnoho
lokalít, kde pod materským porastom s prevahou
smreka vznikol celý koberec prirodzeného smrekového
zmladenia. Po obnove materského porastu musí potom
lesník tento „koberec“ upravovať – preriediť a upraviť
drevinovú skladbu vysekávaním smreka.

Chata s kompletným vybavením
uprostred Kamenistej doliny, asi 11 km
od obce Sihla, resp. 19 km od obce
Hronec; obľúbené sú vychádzky na
lúčne komplexy Obrubovanca a Zákľuk,
alebo na hrebeň Bukovina s výhľadmi
na vulkán Poľany.

VIII.

Keď uvidíte po lese takéto predmety, vedzte, že
je to prejav úporného boja lesníka o záchranu
ihličnatého lesa pred hmyzími škodcami
(lykožrútmi). Feromónové lapače dnes patria
neodmysliteľne k spôsobom ochrany lesa
pred hmyzom. Vyžadujú pravidelné kontroly
22. a starostlivosť, no ich účinnosť je spoľahlivá.
Globálne zhoršené ekologické pomery na
Zemi uľahčujú život podkôrnemu hmyzu.
Stromy nie sú vždy v stopercentnej kondícii,
čo hmyz využíva. Horúce letá posledných
rokov s menšími zrážkovými úhrnmi v období
vegetácie predstavujú spolu s podkôrnikmi
čoraz väčšie nebezpečenstvo.

Smrek – hlavná drevina OZ Čierny Balog

XI.

Lesníci – členovia Lesnej stráže,
dohliadajú nad poriadkom v lese
– na služobných i súkromných
vozidlách, v pracovných aj
nepracovných dňoch, pomáhajú
chrániť les pred nezodpovednými
ľuďmi, rovnako ako aj pred požiarmi.
Každoročne vykonajú naši lesníci tisíce
ochranných služieb. Okrem toho platí,
že lesník je v službe vždy, keď sa
pohybuje v teritóriu závodu. Túto prácu
dokážu robiť iba naozajstní milovníci
svojho povolania a lesa.

Lesná stráž

V lesoch nášho závodu žijú takmer všetky hlavné druhy zveri
Slovenska. Popri dominantnej jelenej a ostatnej úžitkovej
zveri srstnatej a pernatej sú to aj veľké šelmy vlk, medveď
a rys. Medveď nie je v horách nášho závodu zriedkavý.
Naopak – jeho početné stavy musia byť každoročne
regulované systematickým lovom. Lov na medveďa je
poplatkový a patrí k vrcholným poľovníckym zážitkom.
Výskyt tetrova holniaka v lesoch okolo Čierneho Balogu
signalizuje stabilizované a priaznivé prírodné podmienky.
Tento plachý vták sa dá spozorovať iba ojedinele. Bocian
čierny (foto na druhej strane) je jednou z ozdôb našich lesov.
Nás, lesníkov, teší jeho prirodzený výskyt v letných mesiacoch
aj priamo v Lesníckom skanzene. čo tiež vypovedá o tom, že
prostredie skanzenu je prirodzené.

Ochrana lesa proti hmyzím škodcom

Tam, kde je to technologicky možné
s ohľadom na terén a ochranu prírody,
je nasadzovaná výkonná technika.
napríklad harvester – viacúčelový stroj,
ktorý dokáže strom odťať, odvetviť
a upraviť na potrebné dĺžky. Harvesterová
technológia má však na OZ obmedzené
podmienky najmä sklonitosťou terénu
a v obnovovaných porastoch značným
podielom prirodzeného zmladenia, ktoré
táto technológia nedokáže plne zašetriť.

1 : 100 000

Lesnícke značenie

Lesnícke značenie pomáha lesníkom pri
orientácii v teréne pri obhospodarovaní
lesov. Na snímkach je značenie hranice
lesného užívateľského celku (LUC
– oranžová farba), biela vodorovná
čiara vyznačuje hranice jednotlivých
lesných porastov a hraničný kopec slúži
na identiﬁkáciu majetkových pomerov
a orientácie v teréne.

Progresívna ťažbová technika

IV.

VI.

29.

27.

mierka

Najmä v tej časti lesníckej
činnosti, ktorá mladšie lesné
porasty zušľachťuje výchovou,
sa kvôli potrebnej dostupnosti
a citlivosti zásahov nezaobídeme
bez tradičných koníkov.
V dolinách má závod ešte
z minulých desaťročí dostatok
maštalí, slúžiacich celé týždne
na ustajnenie koní.

Práca v lese s koňmi

V.

Časť terénov na OZ Čierny Balog si vyžaduje
nasadenie lanových systémov – kvôli strmosti
svahov, kvôli citlivému spôsobu transportu
stromov z lesa, no najmä kvôli zachovaniu
prirodzeného zmladenia. Na závode pracujú
lanovky všetkých kategórií – ľahké, stredné
i ťažké. Na zábere je lesná lanovka Larix
v náročných terénoch Osrblia počas spracovania
vetrovej kalamity.

Lanové systémy v ťažbovej činnosti

Pôvodné prírodné lesné porasty

12.

Les po prírodnom živle a po niekoľkých rokoch od
pôsobenia živlu. Dvojica záberov z toho istého miesta –
plocha na Osrblí tesne po kalamite z 8. júla 1996 a jej
obnova umelým zalesnením v kombinácii s prirodzenou
obnovou po 5 rokoch od kalamity.

Kalamita a odstraňovanie jej následkov

Hmly pod Veprom
„Náš“ Klenovský Vepor patrí medzi najkrajšie vrchy Slovenska

Jedna z Lesných informačných kancelárií LIK Šaling

Lesné informačné kancelárie - kancelárie
spolupráce lesníkov s verejnosťou!

LESNÉ INFORMAČNÉ
KANCELÁRIE
nájdete na odštepných
závodoch a lesných správach
LESOV SLOVENSKEJ
REPUBLIKY, š.p., Banská
Bystrica. Zamestnanci
tohto podniku vám
v nich ochotne poskytnú
informácie o lesníckych,
ale aj turistických,
kultúrnych a historických
pozoruhodnostiach svojho
regiónu. Zároveň tu radi
prijmú vaše pripomienky
a podnety.

Lesná zver

